
فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر - کرونا اما 
این هم نفســی را به شماره انداخته. 
مدت های طوالنی در سراســر دنیا، 
صندلی های تئاترهــا خالی مانده و 
حــاال هم که مدتی اســت بار دیگر 
درهــای تئاتــر بــه روی هنرمندان 
و تماشــاگران باز شــده، مشکالت 
گوناگونی، دیدار بازیگر و تماشاگر 

را سخت کرده است.
صندلی های خالی در دوره پیش 

از کرونا هم بالی جان بازیگران تئاتر 
بودند اما حاال  به ضرورت سالمت و 
برای رعایت پروتکل های بهداشتی، 
تئاتری ها ســرمای این صندلی های 
خالی را به جــان خریده اند، به امید 
آنکــه دیگــر صندلی ها بــا حضور 
تماشــاگران و همکاران شــان گرم 

شود.
بازگشایی دوباره تئاتر و سینما 
در آســتانه دهه فجر سبب شد تا بار 

دیگر تعدادی از گروه های نمایشی، 
دل به دریا بزنند و روی صحنه بروند. 
آنها طبیعتا در هر اجرا این پرســش 
را دارند که چند صندلی خالی مانده 
اســت ولی ایــن تنها پرســش آنان 
نیست. پرسش مهم تر شاید این است 
که دوســتان و همکارانشان در این 
بزنگاه سخت، چقدر از آنان حمایت 
می کنند تا صندلی های کمتری خالی 

بماند.

در چنــد ماه گذشــته بارها در 
گــپ و گفت های دوســتانه و گاه 
در گفتگوهای رســمی این موضوع 
مطرح شــده که چرا خانــواده تئاتر 
بویــژه چهره هــای مشــهوری که 
ریشــه در این خانه دارند، از تبلیغ و 
اطالع رســانی نمایش های همکاران 
خود دوری گزیده انــد. البته در این 
میان دیدگاه هــای گوناگونی وجود 
دارد ولــی طبیعتا گروهی که با هزار 
بیم و امید روی صحنه رفته است، از 
همراهی این چهره ها دلگرم خواهد 

شد.
با ایــن حــال هــر از چندی 
برخی از چهره های شــناخته شده، 
گوشه چشــمی هم به تئاتر داشته اند 
و چندی پیش هم پرویز پرســتویی 
که خود تهیه کنندگی نمایش »غرب 
حقیقی« را بر عهده دارد، با انتشــار 
بیانیه ای در صفحه شــخصی خود، 
دیگر همکارانش را برای حمایت از 

این هنر دعوت کرد.
مجموعه این عوامل سبب شد با 
چند تن از گروه های نمایشی درباره 
حمایت های همکاران شان گفتگویی 

انجام شود.
حامی ما خداوند است

امیر دژاکام، نویسنده و کارگردان 
نمایش »ایوب خان« که این روزها در 
تاالر چهارسو تئاتر شهر روی صحنه 
است، در این زمینه می گوید: اگر قرار 
بود هنرمنــدان در فضای مجازی و 
دیگر فضاها از اجرای همکاران شان 
حمایــت کنند، انفجــاری صورت 

می گرفت.
او ادامه می دهد: متوجه شدم در 
چند وقت اخیر آقای پرویز پرستویی 
چنین حمایتی را انجــام دادند ولی 
اطالعی ندارم که دیگران این موضوع 
را پیگیری کرده باشند. مرکز هنرهای 
نمایشــی هم قول حمایت داده است 
ولی یاری گر اصلی خداوند اســت. 
سال هاست تئاتر کار می کنم اما هرگز 
آن را تجارت )بیزنس( ندیده ام بلکه 

تئاتر برای من عین زندگی است.
نیمچــه طوفانــی در فضــای 

مجازی
بازیگر  مالکــی،  محمدرضــا 
و کارگاردان نمایــش »زندگــی در 
النگ شــات یا مــرگ در کلوزآپ« 
هم در این زمینه به ایســنا می گوید: 
این حرف تکراری اســت ولی همه 
ما متعلــق به یک خانواده هســتیم. 
اگر آســیبی به من برسد، قطعا فردا 
روز، دامن دیگر اعضا را هم خواهد 

گرفت.
او که نمایش خود را در ســالن 
کوچــک مرکز تئاتــر مولوی روی 
صحنه می برد، توضیــح می دهد: از 
یک اثر نمایشی که روی صحنه است، 
می تــوان به شــکل های گوناگونی 
حمایــت کــرد؛ اطالع رســانی در 
فضای مجازی و صفحات شخصی، 
تعریف چند هشتگ، خریدن بلیت، 
کاری که همیشــه خانم گالب آدینه 
انجام می دهند و هرگز به شما اجازه 
نمی دهند برایشــان بلیت مهمان در 
نظــر بگیرید و ... دوســتانی هم که 

آموزشــگاه هنری دارند، می توانند 
هنرجویان خود را به صورت گروهی 
به تماشای تئاتر بیاورند و بلیت یک 
ســانس از نمایش را خریداری کنند. 
اینهــا همــه امکان هایی اســت که 
هنرمندان می تواننــد برای حمایت 
از نمایش های همکاران خود به کار 
بگیرنــد و همین کارهــای به ظاهر 
کوچک، در آن گروه نمایشــی ایجاد 

انگیزه می کند.

مالکــی ادامه می دهــد: بعد از 
رونمایی پوســتر نمایــش ما نیمچه 
طوفانــی در فضای مجازی رخ داد و 
افراد بســیاری از ما حمایت کردند. 
جالــب اســت که تعداد زیــادی از 
آنان را اصال نمی شناختم ولی لطف 
و محبــت آنــان چیــزی از کمتر از 
همراهی چهره های آشــنا نبود و از 
آنان هم مانند دوســتان شناخته شده 
و چهره های مشــهور قدردانی کردم 
و کوشــیدم از تک تــک آنها به طور 

مستقل تشکر کنم.
تنها، همچــون کودکان بد 

سرپرست
آیه کیان پــور، بازیگری که در 
دوران کرونــا با نمایــش »جوادیه« 
روی صحنــه رفتــه اســت، نیز می 
گویــد: گاهــی همــکاران ما حتی 
پوســتر نمایش مــان را در صفحات 

خــود نمی گذارند. آنــان معتقدند 
چون در این مدت همواره مردم را به 
قرنطینه خانگی و خانه نشینی تشویق 
کرده اند، درســت نیســت حاال آنان 
را به تماشــای تئاتر و رفتن به سالن 
تئاتر ترغیب کنند. به هر حال در این 
وضعیت پیچیده هر کســی دیدگاه و 
دالیل خاص خود را دارد ولی مساله 
اصلی این اســت که هنرمندان تئاتر 
عموما از حمایتی برخوردار نیســتند 

و این مساله، ریشه ای تر از اینهاست.
به اعتقــاد او، جامعــه تئاتری 
مانند کودکان بد سرپرستی است که 
سهمی از میراث پدری ندارد و برای 

به چنگ آوردن نانی، باید تقال کند.
انگار دست به کشتن ما زده اند

امیر کربالیی زاده که این روزها 
با نمایش »گرگاس هــا یا روز بخیر 
جناب وزیر« در تاالر اصلی تئاتر شهر 
روی صحنه است، نیز نظر خود را این 
گونــه بیان می کند: تئاتر ما با رعایت 
همــه پروتکل های بهداشــتی روی 
صحنه می رود ولی همین که دوستان 
و همــکاران و دیگر تماشــاگران به 
دیدن آن نمی آیند مانند این است که 
دست به کشتن ما زده باشند همانطور 
که ما در موضوعی مانند اســتفاده از 
ماسک، مسئولیت داریم در قبال کار 

فرهنگی اقشار هنری هم مسئولیم.

او اضافه می کند: تئاتر با رعایت 
همه پروتکل ها روی صحنه می رود، 
ســالن ها تهویــه دارد و صندلی ها 
ضدعفونی می شود و فاصله گذاری 
هم به خوبی انجام می شود. بنابراین 

جای نگرانی نیست.
با حمایت بزرگترها، حس 

می کنیم تنها نیستیم
عــادل عزیز نــژاد، کارگردان 
نمایــش »چرک« هــم در این زمینه 
می گویــد: اگر افتخــار عضویت در 
خانواده تئاتر را داشــته باشــم، باید 
بگویم که در شــرایط ســخت همه 
ما مانند یــک خانواده ایم. بزرگان و 
کسانی که مردم بیشتر به آنان اعتماد 
دارند و بیشتر خط شان را می خوانند، 
می تواننــد حمایت گســترده ای از 

جوان ترهای تئاتر داشته باشند.
او اضافه می کند: آقای پرستویی 
و دیگران این حمایت را انجام داده اند 
ولی تئاتر برای زنده ماندن به حمایت 
بیشــتر، گســترده تر و زنده تری نیاز 
دارد. این سبب می شود که هم مردم 
دلگرم تر شــوند و با آرامش و امنیت 
بیشتری به تئاتر بیایند و هم تئاتری ها 
با دیدن پشــتیبانی بزرگترهایشان که 
خــاک صحنــه را خورده اند، انگیزه 
بیشــتری پیدا می کنند و خوشنودند 
که دوســتان و همکاران، تنهایشان 

نگذاشته اند.
ایــن کارگردان تئاتر که نمایش 
خــود را در تئاتــر شــهرزاد روی 
صحنــه می برد، اضافــه می کند: در 
شرایط ســخت، حمایت های روانی 
و عاطفی بــه جوانان تنهایی که قرار 
اســت ریســک کنند و با تمام این 
ســختی ها روی صحنه بروند، خیلی 
کمک کننده است. امیدوارم بزرگان، 
بیشــتر پشت این حرفه باشند و تئاتر 
 با وجود این خانواده همیشــه زنده 

بماند.

صندلی هایی خالی که نفس 
بازیگران را می گیرند

صندلی های خالی، اشیایی بی آزار نیستند، این صندلی ها با آن خالی بودن شان بدجوری نفس بازیگر تئاتر را می گیرند. 
بازیگری که می داند خبری از پول و شهرت نیست ولی برای او شیرین ترین اتفاق، هم نفس شدن با تماشاگر است.

گــروه فرهنگ و هنر - محمد 
معتمدی خواننده موســیقی ایرانی 
با انتشــار متنی گالیه آمیز در فضای 
مجــازی از خداحافظــی خــود با 
ارکســترهای دولتــی در دهه پنجم 

زندگی خود خبر داد.
در متن منتشــر شــده از سوی 

محمد معتمدی آمده است:
در ســال های گذشته اجراهای 

متعددی با ارکســتر موســیقی ملی 
ایران داشته ام. ولی علی رغم عالقه ای 
که از همان ابتدا به ضبط این اجراها 
داشتم، متاسفانه حتی یک دقیقه فایل 
با کیفیت تصویری و یا حتی صوتی 

از این اجراها وجود ندارد. 
چند سال پیش که برای اجرای 
کنســرتی به ارکســتر ملی دعوت 
شــده بودم این دعوت را به شرطی 

پذیرفتم که اجرا را با هزینه شخصی 
فیلمبرداری کنم و در اختیار مخاطبانم 
قــرار دهم. اما روز قبل از اجرا مدیر 
وقت ارکسترها با من تماس گرفتند 
و گفتنــد که با ضبــط اجرا موافقت 
نشــده! بنده هرگز متوجه نشدم چه 
کســی موافق نبوده و چرا؟! و اینکه 
که چرا نباید از این همه کنسرتی که 
طی ســال های اخیر با ارکستر ملی 

داشــته ام یک ویدئو، حتی به هزینه 
خودم در اختیار جامعه باشد.

به هر روی…!
امــروز و در دهــه پنجم عمرم 
شــاید صالح بــر این باشــد تا از 
اجــرا با ارکســترهای دولتی، بدون 
داشــتن هیچ گونه حــق و حقوق و 
بیمه و ســنوات بــرای خودم اعالم 
بازنشســتگی کنم و این عرصه را به 

جوان ترها واگذار نمایم.
به قول جناب خیام:

بنگــر ز جهــان چــه َطْرف 
بربستم؟ هیچ!

َوز حاصِل عمر، چیســت در 
دستم؟ هیچ!

شمِع َطَربم، ولی چو بِنشستم، 
هیچ!

مــن جــامِ َجَمم، ولــی چو 

بشکستم، هیچ!
به امید روزهــای خوب برای 
مردم و موســیقی کشورم.«معتمدی 
در ضمیمــه ایــن متــن گالیه آمیز 
ویدئویی از اجرای خود با ارکســتر 
موســیقی ملــی ایران بــه رهبری 
فرهــاد فخرالدینی و آهنگســازی 
 زنده یــاد پرویز یاحقی را منتشــر 

کرد.

با انتشار متنی صورت گرفت؛

خداحافظی گالیه آمیز محمد معتمدی از ارکسترهای دولتی
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مالکــی ادامه می دهــد: بعد از رونمایی پوســتر 
نمایــش ما نیمچه طوفانــی در فضای مجازی رخ 
داد و افــراد بســیاری از ما حمایــت کردند. جالب 
اســت که تعداد زیادی از آنان را اصال نمی شناختم 
ولــی لطف و محبت آنان چیزی از کمتر از همراهی 
چهره های آشــنا نبود و از آنان هم مانند دوستان 
شناخته شده و چهره های مشهور قدردانی کردم و 
کوشــیدم از تک تک آنها به طور مستقل تشکر کنم.

گروه فرهنگ و هنر -بازنویسی 
داســتان هایی از »شــاهنامه« به قلم 

زینب یزدانی منتشر شده است.
مجموعه داســتان های شاهنامه 
در ۹ جلــد، هر کــدام در ۴۰ صفحه 
و با شــمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت 
۱۴ هزار تومان در انتشــارات تیرگان 
برای کودکان و نوجوانان منتشر شده 

است.
کاوه دادخواه،  زال و ســیمرغ،  
زال و رودابــه، هفت خوان رســتم، 
رســتم و ســهراب،  هفــت خوان 
اســفندیار، رستم و اسفندیار،  رستم 
و سیاوش و بیژن و منیژه عنوان هایی 
اســت که در ایــن مجموعه به آن ها 
پرداخته شده اســت. زینب یزدانی 

دربــاره بازنویســی کتاب های ادبی 
کهن برای بچه ها می گوید: بازنویسی  
یــک اثر، حفظ ویژگی های کلی متن 
بــدون کوچک ترین دخل و تصرف 
اساســی در متن اســت. بازنویسی، 
برگردان متون کهن )شــعر یا نثر( به 
نثــر امــروزی و زدودن کهنگی متن 
از چهره آن اســت؛ بی آن که مفهوم 

و محتوا دگرگون شــود. اما آن چه در 
بازنویســی باید بدان توجه شود این 
اســت که در بازنویسی مقصود تنها 
ســاده کردن متن است و تغییر فقط 
در محدوده زبانــی انجام می گیرد و 
بازنویــس متن اصلی را تمام و کمال 
حفظ می کند بدون آن که چیزی به آن 

بیفزاید یا از آن بکاهد.

انتشار داستان هایی از شاهنامه برای بچه ها

گروه فرهنگ و هنر - »رؤیایی 
که من داشــتم« رمانی نوشته ناهید 
گلکار)-۱۳۳۰( اســت. این رمان، 

داستانی عاشقانه و اجتماعی است.
در بخشــی از کتاب امده 

است:
نگاهــم به ماشــین افتاد که از 
قســمت جلو تا نیمه رفته بود زیر 
کامیون. حاال بیشتر به عمق فاجعه 
پی بردم تا چشم کار می کرد، ماشین 
وایســاده بود. پلیس به مردم دستور 
می داد که پراکنده بشن. همون موقع 
آمبوالنس رســید. من همون طور 
دنبال مامان و بابام می گشــتم. هنوز 
فکر می کردم االن اونا هراسون میان 
باالی ســر من و می بینن که چقدر 
صدمه دیــدم و دلشــون به حالم 
می ســوزه، که دیدم پیکر خون آلود 
اونــا رو گذاشــتن روی برانکارد. 
بدون اینکه بتونــم صورت اونا رو 
ببینم، کردنشــون تو آمبوالنس و با 

خودشون بردن.
همون طــور کــه روی زمین 
افتاده بودم، فریــاد می زدم و گریه 
می کــردم... یک آمبوالنس دیگه از 
راه رســید و من رو با خودش برد. 

اونقدر درد داشــتم که نمی تونستم 
فکر کنم چه بالیی ســرمون اومده. 
آمبوالنــس با ســرعت و آژیرزنان 
ما رو به یک بیمارســتان توی کرج 
رسوند.هیچ کس به سؤال های من 
جواب نمــی داد. و من درحالی که 
اشــک می ریختم مــدام می گفتم: 
»مامانم؟ بابام؟ خدایا چیکار کنم؟...«

من رو روی تختی گذاشتن و 
دکتــر که اومد، عکس انداختن و از 
روی اون تخــت به تخت جدیدی 
جابه جــا کردن. درد وحشــتناکی 
رو تحمــل می کردم. آخــر با زدن 
یک آمپول، همون طــور که گریه 

می کردم، بی هوش شدم.
وقتی به هــوش اومدم، هادی 
و زنش اعظم رو دیدم که با چشــم 
گریون باالی سرم بودن... همه چیز 
یادم بود. از جا پریدم، ولی نتونستم 
تکون بخورم. بدنم مثل کوه سنگین 
بود. چون دو قسمت یکی از پاهام 
و ران پای دیگه ام شکســته بود، هر 
دو پــام تا کمر، تــوی گچ بودن. از 
هادی پرسیدم: »مامان و بابا کجان؟ 
چطورن؟«گفت: »خوب نیستن مثل 
تو بستری شدن...« و زد زیر گریه...

گروه فرهنگ و هنر -  کتاب متولد 
۱۶ آگوست داستانی خواندنی از سپیده 
محمدیان، روایتگر زندگی، مشکالت 
و دغدغه های مادران اوتیســم اســت. 
شخصیت اصلی ماجرا دختری است که 
که از شهر و سرزمین خودش مهاجرت 
کــرده اســت و حــاال در مرکزی که 
مخصوص حمایت از کودکان استثنایی 
و اوتیسم است کار می کند. او با اینکار به 
زندگی خودش معنا و هدف داده است و 
در همین حین روایتی از زندگی مادران و 
دغدغه های خانواده های دارای فرزندان 
اوتیســم بیان می کند. حاال پدرش برای 
بازگرداندن او به کشــور تالش می کند. 
حــاال شــخصیت اصلی ماجــرا باید 
تصمیمــی بگیرد. می خواهــد برود یا 
بماند؟ بهترین تصمیم برای او چیست؟ 
کتاب متولد ۱۶ آگوســت داســتانی از 
زندگی های امروزی است که با تنهایی، 
هــراس از آینده ی نامعلــوم، ماندن بر 
ســر دوراهی ها و حسرت عشق های از 

دست رفته عجین شده است.
بخشی از کتاب متولد ۱۶ 

آگوست:
خب، برمی گردم سر داستان خودم. 
دختری دارم کــه اصال به هر دلیلی که 
به کســی مربوط نیست، هشت سالی 
است که اینجا زندگی می کند. چجوری 

زندگــی می کند؟ خــب، نمی دانم. در 
وواقع قرار بود وکیل موفقی باشــد اما 
حاال همه ی عمــر، وقت و زندگی اش 
را صرف کار تــوی یک مرکز مراقبت 
از کودکان استثنایی می کند. می توانست 
در شهر دیگری یا اصال همین جا وکیل 
موفق با یک درآمد حســابی و آینده ای 
درخشان باشد. چه می دانم! با آن استعداد 
می توانست هرچیزی باشد غیر از این. 
از کجا تصمیم گرفت راهش، رشته اش، 
آرزوهایش را عوض کند و توی آن مرکز 
حمایت از کودکان عمرش را بگذراند، 
نمی دانم. شاید به رفتن آن پسره ی نامرد، 
مازیار، ربط داشته باشد. هرچند از این 
پســر جدیده هم هیچ خوشم نمی آید. 
خب آدم هیچ وقت از مردی در زندگی 
دخترش، آن هم تک دخترش، خوشش 
نمی آیــد. حاال می فهمم چرا پدربزرگ 
دلــدار اینقدر از من بدش می آمد. حتی 
ســرش را هم بلند نمی کرد نگاهم کند. 
جز آن روزی که من و دخترش را گشت 
بازرســی گرفت و به زور عقد کرد. آن 
روز فکــر کنم دفعه ی اول و آخری بود 
که نگاهم کرد. البته نه، نه، یکبار هم وقتی 
دو سال بعد، دخترش را دفن می کردیم، 
به من و دلدار یک نگاهی انداخت. بعد 
دیگر تا همین اواخر که خودش را خاک 
کردیم، هیچ خوش نداشت من را ببیند.

»رؤیایی که من 
داشتم«

»متولد ۱۶
 آگوست«
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